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Istota i charakter prawny spó³ki komandytowo-akcyjnej
(cz. I)
Spó³ka komandytowo-akcyjna jest stosunkowo ma³o znana w obrocie
prawnym; rzadko mo¿na j¹ spotkaæ w praktyce gospodarczej. Nie jest
te¿ popularyzowana w doktrynie i literaturze prawniczej, chocia¿ trzeba
przyznaæ, ¿e coraz wiêcej osób interesuje siê ni¹ jako now¹ form¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Maj¹c to na wzglêdzie, warto – jak
s¹dzê – przypomnieæ polskim notariuszom sylwetkê prawn¹ spó³ki
komandytowo-akcyjnej, jej istotê i charakter normatywny, a tak¿e podstawowe elementy konstrukcyjne, by w razie potrzeby mogli sprostaæ
oczekiwaniom osób zainteresowanych utworzeniem spó³ki komandytowo-akcyjnej.

1. Definicja spó³ki komandytowo-akcyjna
Spó³ka komandytowo-akcyjna zosta³a wprowadzona do polskiego
porz¹dku prawnego ustaw¹ z dnia 15 wrzeœnia 2000 roku – Kodeks
spó³ek handlowych. Jej normatywna forma organizacyjnoprawna poszerzy³a kr¹g podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ za pomoc¹
spó³ki handlowej1. Stworzy³a te¿ nowe wyzwanie dla przedsiêbiorców
zainteresowanych poszukiwaniem odpowiedniej struktury organizacyjnej

1
Zob. szerzej, A. S z u m a ñ s k i, Spó³ka komandytowo-akcyjna, PPH 1998, nr 4,
s. 21 i nast.; A. K i d y b a, Handlowe spó³ki osobowe, Biblioteka Prawa Spó³ek, t. I, Kraków
2005, s. 375.

51

Jerzy Jacyszyn

dla prowadzenia biznesu. Jest ona propozycj¹ organizacyjno-prawn¹ dla
œrednich przedsiêbiorców, którzy osi¹gnêli okreœlon¹ pozycjê na rynku
i chc¹ j¹ utrzymaæ przy rosn¹cej konkurencyjnoœci uczestników obrotu
gospodarczego2.
Za po¿¹dan¹ obecnoœci¹ spó³ki komandytowo-akcyjnej w ustawodawstwie polskim przemawia³a przede wszystkim ochrona krajowego
przedsiêbiorcy, któremu nowa forma prawna stworzy³a mo¿liwoœæ
dokapitalizowania firmy tak, aby mog³a konkurowaæ z firmami zagranicznymi bez ryzyka wrogiego przejêcia. Tak radykalne zmiany polskiego
prawa mia³y na celu przywrócenie w³aœciwej roli gospodarczej i handlowych spó³ek osobowych (które dot¹d nie odgrywa³y ¿adnej roli w polskiej
gospodarce) poprzez „zdetronizowanie” patologicznej z punktu widzenia
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej spó³ki cywilnej3.
Wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa spó³ki komandytowoakcyjnej oraz spó³ki partnerskiej wynika³o w pewnej mierze z koniecznoœci dostosowania polskiej gospodarki do standardów unijnych. Wraz
z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej krajowi przedsiêbiorcy musz¹
sprostaæ wzmo¿onej konkurencji ze strony przedsiêbiorstw Unii Europejskiej, ze wzglêdu na otwarcie gospodarki; wprowadzenie zasady swobody przep³ywu kapita³u i wolnoœci zak³adania przedsiêbiorstw to kolejne
powa¿ne zjawiska gospodarcze, z którymi musz¹ liczyæ siê przedsiêbiorcy.
Spó³ka komandytowo-akcyjna nie jest tworem nowym. Wystêpuje od
dawna w ustawodawstwie pañstw europejskich, np. w Niemczech, Francji,
Szwajcarii we W³oszech4. Nie ma natomiast tej regulacji w ustawodawstwie amerykañskim i brytyjskim5.
Wed³ug kodeksu spó³ek handlowych spó³k¹ komandytowo-akcyjn¹
jest spó³ka osobowa maj¹ca na celu prowadzenie przedsiêbiorstwa pod
w³asn¹ firm¹, w której wobec wierzycieli za zobowi¹zania spó³ki co najmniej
jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeñ (komplementariusz), a co najmniej
jeden wspólnik jest akcjonariuszem (art. 125 k.s.h.).
2

Prawo handlowe. Spó³ki handlowe. Umowy gospodarcze, red. A. Koch, J. Napiera³a
Kraków 2002, s. 259.
3
O. L i p ñ s k a, Spó³ka komandytowo-akcyjna, Kraków 2001, s. 9.
4
A. K i d y b a, Prawo handlowe, wyd. 3, Warszawa 2002, s. 260; t e n ¿ e, Handlowe
spó³ki..., s. 378.
5
Zwraca na to uwagê m.in. A. S z u m a ñ s k i, Spó³ka..., s. 15 i nast.
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Powy¿sza definicja oparta jest na konstrukcji spó³ki komandytowej,
chocia¿ w porównaniu ze spó³k¹ komandytow¹ spó³ka komandytowoakcyjna ma wiele ró¿nic, które decyduj¹ o jej odrêbnoœci prawnej. Do
podstawowych nale¿¹:
1) na udzia³y wspólnika nie bêd¹cego komplementariuszem wystawia
siê akcje spó³ki,
2) wspólnicy (akcjonariusze) ponosz¹ ograniczon¹ odpowiedzialnoœæ
(nie do wysokoœci sumy komandytowej, tak jak w przypadku spó³ce
komandytowej)6.
Z definicji spó³ki wynika, ¿e spó³ka komandytowo-akcyjna ³¹czy
zarówno elementy spó³ki komandytowej (obecnoœæ co najmniej jednego
odpowiadaj¹cego osobiœcie i bez ograniczeñ komplementariusza), jak
i spó³ki akcyjnej (uczestnictwo w spó³ce akcjonariuszy).
Spó³ka komandytowo-akcyjna, bêd¹c spó³k¹ osobow¹, stanowi wiêc
hybrydê spó³ki komandytowej i spó³ki akcyjnej7.
Hybryda typu spó³ki nie jest ani pojêciem normatywnym, ani utrwalonym pojêciem doktrynalnym. Pojawia siê w jêzyku prawniczym w zwi¹zku z pracami legislacyjnymi nad projektem lub nad nowelizacjami ustaw,
w których wystêpuje konstrukcja spó³ki, i oznacza pewn¹ zmianê, modyfikacjê w stosunku do okreœlonego wzorca (modelu), od którego odstêpstwo decyduje o przyznanie danej spó³ce przymiotu „hybrydy”8.
Wzorcem s¹ typy spó³ek uregulowane przez ustawê ustrojow¹ z zakresu prawa spó³ek (k.s.h.), stanowi¹ce model spó³ki osobowej czy koncepcjê spó³ki kapita³owej, w których wystêpuje najwiêksze nagromadzenie odpowiednio elementów osobowych, lub kapita³owych, a zarazem
brak elementów przeciwnych. Klasyczn¹ spó³k¹ osobow¹ jest spó³ka
jawna, zaœ modelow¹ – kapita³owa spó³ka akcyjna. Inne typy spó³ek s¹
hybrydami: spó³ka komandytowa, spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, spó³ka partnerska oraz spó³ka komandytowo-akcyjna.
Spó³ka komandytowa jest hybryd¹ spó³ki osobowej (jawnej), gdy¿
zawiera elementy spó³ki kapita³owej i spó³ki osobowej, które decyduj¹ o jej
6

K. Z a l e g a, B. Z a j ¹ c, Spó³ka komandytowo-akcyjna jako nowa formu³a prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, Bielsko Bia³a 2002, s. 53.
7
Tak np. A. S z y m a ñ s k i, Hybrydalne typy spó³ek handlowych, PPH 2000, nr 6,
s. 25.
8
Tam¿e, s. 19; A. K i d y b a, Handlowe spó³ki..., s. 379.
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osobowo-kapita³owym charakterze. O tej specyfice decyduje przede
wszystkim osoba komplementariusza, który odpowiada bez ograniczenia
za zobowi¹zania spó³ki (art. 102 k.s.h.), ma prawo i obowi¹zek prowadzenia spraw spó³ki i reprezentowania jej na zewn¹trz (art. 117 k.s.h.),
natomiast o kapita³owym charakterze decyduje osoba komandytariusza,
który odpowiada w sposób ograniczony za zobowi¹zania spó³ki (art. 102,
111, 112 k.s.h.), nie ma prawa i obowi¹zku prowadzenia spraw spó³ki
i reprezentowania jej na zewn¹trz, chyba ¿e umowa spó³ki stanowi inaczej9.
W doktrynie wskazuje siê, ¿e elementami hybrydalnymi spó³ki komandytowo-akcyjnej w stosunku do modelowej spó³ki akcyjnej s¹ tzw. cechy
osobowe spó³ki z o.o. i dotycz¹ prawa wspólnika do wykonywania
osobistego nadzoru nad spó³k¹, mo¿liwoœci niepowo³ywania organu nadzoru
spó³ki, mo¿liwoœci podjêcia uchwa³ przez wspólników poza organem
spó³ki, tj. zgromadzeniem wspólników10.
Spó³ka komandytowo-akcyjna stanowi kombinacjê spó³ki komandytowej (która jest hybryd¹ spó³ki jawnej) i spó³ki akcyjnej (która jest
modelow¹ spó³k¹ kapita³ow¹), bowiem zawiera elementy osobowe wyra¿one za poœrednictwem osoby komplementariusza oraz elementy kapita³owe poprzez osobê akcjonariusza (inwestora pasywnego)11.

2. Cechy charakterystyczne spó³ki komandytowo-akcyjnej
Spó³ka komandytowo-akcyjna jest odrêbnym typem spó³ki handlowej.
W typologii kodeksowej spó³ek handlowych zajmuje miejsce pomiêdzy
spó³k¹ komandytow¹, która jest spó³k¹ osobow¹ (art. 102-124 k.s.h.),
a spó³k¹ akcyjn¹, która jest spó³k¹ kapita³ow¹ (art. 301-490 k.s.h.). Takie
umiejscowienie spó³ki komandytowo-akcyjnej w kodeksie spó³ek handlowych nie jest przypadkowe i œwiadczy o jej z³o¿onym, osobowo-kapita³owym charakterze. Istot¹ spó³ki komandytowo-akcyjnej jest bowiem
wystêpowanie dwóch ró¿nych wspólników. Jeden z nich nazywa siê
komplementariuszem i zachowuje siê jak wspólnik spó³ki osobowej, drugi
nosi miano akcjonariusza i funkcjonuje w spó³ce jako wspólnik spó³ki
9

Tam¿e, s. 19.
Tam¿e, s. 22.
11
Tam¿e, s. 25.
10
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kapita³owej12. Spó³kê komandytowo-akcyjn¹ nale¿y traktowaæ jako spó³kê
osobow¹, pomimo uwzglêdnienia szeregu cech spó³ki kapita³owej13. Pe³ne
zestawienie elementów kapita³owych (a tak¿e osobowych) spó³ki komandytowo-akcyjnej przeprowadza w doktrynie m.in. A. Koch i J. Napiera³a14.
Powodem takiego stanu rzeczy jest g³ównie potrzeba unikniêcia podwójnego opodatkowaniu, wystêpuj¹cego przy dochodach osób prawnych15, jak równie¿ okolicznoœæ, ¿e taki charakter prawny spó³ki przystaje
do warunków rozwijaj¹cej siê gospodarki rynkowej16.
Zasadnicz¹ cech¹ spó³ki komandytowo-akcyjnej jako spó³ki osobowej
jest to, ¿e nie ma ona osobowoœci prawnej. Spó³ka ma natomiast – jak
wszystkie handlowe spó³ki osobowe – podmiotowoœæ praw¹, co oznacza,
¿e mo¿e we w³asnym imieniu nabywaæ prawa, w tym w³asne nieruchomoœci i inne prawa rzeczowe, zaci¹gaæ zobowi¹zania, pozywaæ i byæ
pozywan¹ (art. 8 § 1 k.s.h.).
Jako spó³ka osobowa mo¿e powstaæ tylko w celu prowadzenia przedsiêbiorstwa pod w³asn¹ firm¹. Kodeks spó³ek handlowych nie przes¹dza
kwestii, w jakim znaczeniu wystêpuje tu okreœlenie przedsiêbiorstwo.
Korzysta w tej mierze z definicji i pojêcia przedsiêbiorstwo, jakie znajduje
siê art. 551 k.c. W myœl tego przepisu, „[p]rzedsiêbiorstwo jest zorganizowanym zespo³em sk³adników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Obejmuje w szczególnoœci:
1) oznaczenie indywidualizuj¹ce przedsiêbiorstwo lub jego wyodrêbnione czêœci (nazwa przedsiêbiorstwa);
2) w³asnoœæ nieruchomoœci lub ruchomoœci, w tym urz¹dzeñ, materia³ów towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomoœci lub ruchomoœci;
12

O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 15.
Tak uwa¿a m.in. K. K r u c z a l a k, Prawo handlowe. Zarys wyk³adu. Warszawa
2001, s. 147, a tak¿e C. P o d s i a d l i k, Spó³ka komandytowo-akcyjna w prawie francuskim w aspekcie projektowanych zmian kodeksu handlowego, PS 1998, nr 7-8, s. 46 i nast.
Pozostali autorzy tak¿e kwalifikuj¹ tê spó³kê w grupie spó³ek osobowych.
14
Prawo handlowe..., red. A. K o c h, J. N a p i e r a ³ a, s. 260-261.
15
S. K u r o s, Opodatkowanie spó³ki komandytowo-akcyjnej, Monitor Podatkowy
2001, nr 1, s. 8 i nast.
16
T. B i e n i e k, Utworzenie spó³ki komandytowo-akcyjnej, PS 2001, nr 12, s. 15.
13
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3) prawa wynikaj¹ce z umów najmu i dzier¿awy nieruchomoœci lub
ruchomoœci oraz prawa do korzystania z nieruchomoœci lub ruchomoœci
wynikaj¹cych z innych stosunków prawnych;
4) wierzytelnoœci, prawa z papierów wartoœciowych i œrodki pieniê¿ne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa w³asnoœci przemys³owej;
7) maj¹tkowe prawa autorskie i maj¹tkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiêbiorstwa;
9) ksiêgi i dokumenty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej”.
W nowej wersji art. 551 k.c. ustawodawca wyraŸnie akcentuje charakter prawnogospodarczy przedsiêbiorstwa przez podkreœlenie jego
„zorganizowania”, co powoduje, ¿e przedsiêbiorstwo nie jest ju¿ tylko
zespo³em sk³adników, ale struktur¹ organizacyjn¹ uporz¹dkowan¹ i wyposa¿on¹ w okreœlone atrybuty organizacyjnoprawne. W doktrynie natychmiast zauwa¿ono nowe jakoœciowo elementy jurydyczne, które nadaj¹ kszta³towi przedsiêbiorstwa odpowiedni standard prawny i pozwalaj¹
na lepsz¹ jego organizacjê. Podkreœlenie potrzeby odpowiedniego zorganizowania sk³adników tworz¹cych przedsiêbiorstwo jako czynnika wyró¿niaj¹cego ów zbiór od innych zbiorów rzeczy i praw (universitas iuris)
decyduje o wyrazistym charakterze przedmiotowym przedsiêbiorstwa17.
O ile bowiem realizacja ustawowego celu spó³ki komandytowo-akcyjnej zawsze bêdzie zwi¹zana z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
o tyle dzia³alnoœæ ta bêdzie przewa¿nie wykonywana za pomoc¹ przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym18.
Kolejn¹ cech¹ spó³ki komandytowo-akcyjnej jest kwestia prawa i obowi¹zku prowadzenia spraw (art. 140 § 1 k.s.h.) oraz prawa reprezentacji
jej na zewn¹trz (art. 137 § 1 k.s.h.). Zarówno jedne, jak i drugie spoczywaj¹ na osobie komplementariusza, a wiêc powierzone s¹ temu wspólnikowi, którego pozycja w spó³ce nie zale¿y od wielkoœci jego wk³adów,
17
Zwraca na to uwagê m.in. J. F r ¹ c k o w i a k, Instytucje prawa handlowego w kodeksie
cywilnym, Rejent 2003, nr 6, s. 22; szerzej, na temat pojêcia przedsiêbiorstwa w doktrynie
prawa cywilnego zob. J. W i d ³ o, Rozporz¹dzanie przedsiêbiorstwem, Kraków 2002, wraz
z bogat¹ literatur¹.
18
J. F r ¹ c k o w i a k, tam¿e, s. 22.
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ale od faktu ponoszenia nieograniczonej i osobistej odpowiedzialnoœci za
zobowi¹zania19. Warto przypomnieæ, ¿e obowi¹zuje tu taka sama jak
w odniesieniu do innych osobowych spó³ek handlowych zasada, ¿e ogó³
praw i obowi¹zków komplementariusza mo¿e byæ przeniesiony na inn¹
osobê tylko wówczas, gdy tak stanowi umowa spó³ki (art. 10 k.s.h.).
Kolejn¹ cech¹ tej spó³ki jest charakter prawny odpowiedzialnoœci
komplementariusza za zobowi¹zania spó³ki wobec jej wierzycieli. Jest to
odpowiedzialnoœæ nieograniczona, w myœl art. 125 k.s.h.
W spó³ce komandytowo-akcyjnej wystêpuj¹ równie¿ takie cechy, które
s¹ charakterystyczne dla spó³ek kapita³owych. S¹ zwi¹zane z osob¹ akcjonariusza. I tak, akcjonariusze nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki
(art. 135 k.s.h.), co oznacza, ¿e akcjonariusz jest inwestorem pasywnym
w spó³ce komandytowo-akcyjnym, a jego status prawny przypomina
pozycjê prawa komandytariusza w spó³ce komandytowej. Tak wiêc
inwestor pasywny uczestniczy w przedsiêwziêciu tylko maj¹tkowo, bez
mo¿liwoœci bezpoœrednio prowadzenia spraw spó³ki i jej reprezentacji.
Zgodnie z art. 138 § 1 k.s.h., akcjonariusz mo¿e reprezentowaæ spó³kê
jedynie jako pe³nomocnik.
Emitowanie przez spó³kê akcji, które s¹ obejmowane przez wspólników posiadaj¹cych status akcjonariuszy, nie wyklucza mo¿liwoœci objêcia
akcji równie¿ przez komplementariuszy (art. 132 § 1 k.s.h.)20.
Przepisy reguluj¹ce spó³kê komandytowo-akcyjn¹ nie obejmuj¹ wszystkich spraw zwi¹zanych z jej funkcjonowaniem, chocia¿by sprawy zakazu
konkurencji, która wymaga stosowania albo przepisów o spó³ce jawnej,
albo o spó³ce akcyjnej21. To tak¿e œwiadczy o specyficznej konstrukcji
spó³ki komandytowo-akcyjnej.
Podobnie jak sprawa organów tej spó³ki, w której mo¿e byæ powo³ana
rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie o kompetencjach zbli¿onych do
ich odpowiedników w spó³kach kapita³owych. W spó³ce rada nadzorcza
jest obligatoryjna tylko wtedy, gdy liczba akcjonariuszy przekroczy 25
osób, natomiast walne zgromadzenie jest zawsze obligatoryjnym organem

19

O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 15.
Tam¿e, s. 16.
21
Zob. szerzej R. L e w a n d o w s k i, Zasada obowi¹zywania zakazu konkurencji
w spó³ce komandytowo-akcyjnej, Prawo Spó³ek 2004, nr 6, s. 16 i nast.
20
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spó³ki komandytowo-akcyjnej22. Bêdzie o tym szczegó³owej mowa w kolejnych czêœciach opracowania.
Zró¿nicowanie odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania spó³ki komplementariuszy i akcjonariuszy, odmiennoœæ ich praw i obowi¹zków oraz powo³ywanie organów w spó³ce komandytowo-akcyjnej s¹ jej cechami
fundamentalnymi, odró¿niaj¹cymi od innych spó³ek handlowych23.

3. Zastosowanie spó³ki komandytowo-akcyjnej
Spó³ka komandytowo-akcyjna zosta³a wprowadzona do polskiego
ustawodawstwa przede wszystkim z myœl¹ o ochronie krajowego przedsiêbiorcy, który w tej formie prawnej bêdzie móg³ sprostaæ wzmagaj¹cej
siê konkurencji. Taka idea przyœwieca³a polskiemu ustawodawcy, który,
z jednej strony, zamierza³ umocniæ pozycjê krajowych przedsiêbiorców,
a z drugiej, wykreowaæ formê organizacyjnoprawn¹, znan¹ w zagranicznym obrocie prawnym i gospodarczym.
Spó³ka komandytowo-akcyjna stwarza bowiem – zdaniem jej twórców – dogodn¹ formê wspó³dzia³ania dla przedsiêbiorców, którzy zamierzaj¹ dofinansowaæ swoje przedsiêbiorstwo (poprzez emisjê akcji), zachowuj¹c jednoczeœnie przedsiêbiorstwa w rêkach dotychczasowych
wspólników, unikaj¹c przy tym utraty w³asnego przedsiêbiorstwa. Celu
tego nie da³o siê bowiem osi¹gn¹æ z wykorzystaniem formy spó³ki komandytowej, która nie ma prawa do emitowania akcji przy u¿yciu spó³ki
akcyjnej, gdzie z kolei istnieje ryzyko wrogiego przejêcia wiêkszoœci z nich.
Projektuj¹c ustawowo spó³kê komandytowo-akcyjnej od strony osobowej, zak³adano, ¿e bêdzie w niej uczestniczyæ niewielka liczba komplementariuszy oraz mo¿liwie liczna grupa akcjonariuszy. Co wiêcej, planowano, ¿e w³aœciwym miejscem dla potwierdzenia u¿ytecznej funkcji
tej spó³ki jest jej obecnoœæ na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. Taki
uk³ad si³ zapewniæ mia³, z jednej strony, mo¿liwoœæ sterowania spó³ki,
z drugiej zaœ, nap³yw kapita³u od wielu rozproszonych akcjonariuszy i anonimowych inwestorów24.
22
Zwracaj¹ na to uwagê m.in. H. U r b a ñ c z y k, Prowadzenie spraw spó³ki w spó³ce
komandytowo-akcyjnej. Uwagi prawnoporównawcze, PS 2000, nr 12, s. 12.
23
O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 27; A. K i d y b a, Handlowe spó³ki..., s. 380.
24
T. B i e n i e k, Utworzenie spó³ki..., s. 15.
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Ze wzglêdu na atrakcyjnoœæ spó³ki uwa¿a siê, ¿e sta³a siê ona ciekaw¹
ofert¹ dla spó³ek rodzinnych, dzia³aj¹cych dot¹d w formie spó³ki osobowej lub spó³ki z o.o. o ugruntowanej pozycji na rynku dziêki swoim
za³o¿ycielom, przekazuj¹cym nastêpnym kolejnym pokoleniom zadania
ich utrzymania i zapewnienia dalszego rozwoju. Ponadto spó³ka komandytowo-akcyjna dziêki dostêpowi do Gie³dy Papierów Wartoœciowych,
tak jak spó³ka akcyjna zapewni sobie dostêp kapita³u na dalszy rozwój.
Emisja akcji umo¿liwia bowiem spó³ce finansowanie dzia³alnoœci poprzez
powiêkszenie kapita³u w³asnego, co jest korzystniejsze ni¿ finansowanie
przez kapita³ obcy (np. kredyty bankowe), powoduj¹cy z regu³y powstawanie wy¿szych kosztów i mog¹cy nawet zagroziæ egzystencji spó³ki
w sytuacjach kryzysu25. Tak¿e z punktu widzenia inwestorów akcje s¹
korzystniejsze ni¿ udzia³y w spó³kach, ze wzglêdu na ich ³atw¹ zbywalnoœæ (z regu³y bez potrzeby uzyskania zgody i zachowania formy szczególnej)26.
Dla inwestorów pasywnych (akcjonariuszy), którzy nie boj¹ siê powierzaæ kapita³u, znaczenie ma wiarygodnoœæ spó³ki wyra¿ona poprzez
dobre imiê firmy oraz osobist¹ odpowiedzialnoœæ wspólników najbardziej
zaanga¿owanych w spó³kê (komplementariuszy)27.
Spó³ka komandytowo-akcyjna stwarza mo¿liwoœæ tworzenia struktur
holdingowych, zapewniaj¹cych utrzymanie dominuj¹cej pozycji w grupie
kapita³owej bez koniecznoœci zainwestowania wysokiego kapita³u28. Spó³ka mo¿e pozyskiwaæ kapita³ pochodz¹cy tak¿e spoza kraju, dziêki mo¿liwoœci po³¹czenia siê ze spó³k¹ o kapitale zagranicznym.
Za atrakcyjnoœci¹ zastosowania spó³ki komandytowo-akcyjnej przemawia tak¿e du¿o wiêksza autonomia wspólników w okreœlaniu treœci
statutu spó³ki w zestawieniu ze spó³ka akcyjn¹, przez co mo¿e ³atwiej
zostaæ dostosowana do potrzeb przedsiêbiorstwa. Autonomia ta rozci¹ga
siê na wewnêtrzn¹ organizacjê spó³ki w zakresie stosunku komplementariuszy miedzy sob¹, wobec wszystkich akcjonariuszy i wobec osób
trzecich, a tak¿e na wk³ady tych¿e wspólników.
25
M. O r ³ o w s k a, P.M. W i ó r e k, Wady i zalety spó³ki komandytowo-akcyjnej, [w:]
Kodeks spó³ek handlowych. Studia i materia³y, Poznañ-Kluczbork 2001, s. 428.
26
Tam¿e, s. 428.
27
K. Z a l e g a, B. Z a j ¹ c, Spó³ka..., s. 27.
28
O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 23.
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Pomimo wielu zalet spó³ka komandytowo-akcyjna nie ma jak do tej
pory du¿ego znaczenia w praktyce. T³umaczy siê to miêdzy innymi faktem
wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa przepisów o spó³ce komandytowo-akcyjnej dopiero od stycznia 2001 r., w przeciwieñstwie do spó³ek
akcyjnych, spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ czy spó³ek jawnych,
które zosta³y uregulowane ju¿ w przepisach kodeksu handlowego, wydanym jako rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca
1934 r. i funkcjonuj¹ od dawna w kraju. Ponadto nieograniczona osobista
odpowiedzialnoœæ komplementariuszy, którzy musz¹ ryzykowaæ swoim
maj¹tkiem teraŸniejszym i przysz³ym za zobowi¹zania spó³ki, zmniejszy³a
kr¹g osób chêtnych do tworzenia tego typu spó³ek. Dzia³alnoœæ spó³ki
podlega bowiem wp³ywom szeregu obcych i nieprzewidzialnych czynników ekonomicznych i prawnych, dlatego te¿ nie dziwi, zw³aszcza u osób
fizycznych, chêæ unikniêcia ryzyka w³aœnie przez ograniczanie osobistej
odpowiedzialnoœci i wybór takich form organizacyjnych, które owe
ograniczenie umo¿liwi¹29.
Równie¿ z punktu widzenia akcjonariuszy wad¹ spó³ki komandytowoakcyjnej mo¿e wydaæ siê silna pozycja komplementariuszy (co jest jednak
uzasadnione ryzykiem ich osobistej odpowiedzialnoœci).Akcjonariusze maj¹
bowiem ograniczone prawo wspó³decydowania o losach spó³ki, co mo¿e
zmniejszyæ liczbê inwestorów, przede wszystkim strategicznych, którzy,
obejmuj¹c pakiet kontrolny akcji, d¹¿¹ do uzyskania kontroli nad spó³k¹.
Do wad spó³ki komandytowo-akcyjnej nale¿y zaliczyæ tak¿e , jak ju¿
wspomniano, skomplikowany charakter tej formy oraz nieprzejrzystoœæ
jej regulacji, w tym rozbudowany system odes³añ.
Moim zdaniem, spó³ka komandytowo-akcyjna jest interesuj¹c¹ form¹
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, która pomimo dostrze¿onych wad
posiada te¿ licz¹ce siê zalety. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na
s¹dziæ, ¿e stanie siê w przysz³oœci jedn¹ z wa¿nych form¹ dzia³alnoœci
gospodarczej wœród krajowych przedsiêbiorców. Gwarantuje bowiem
utrzymanie przedsiêbiorstwa w rêkach komplementariusza, przy jednoczesnym pozyskaniu du¿ego kapita³u przez emisjê akcji. Jest to szczególnie wa¿ne, gdy chce siê sprostaæ silnej konkurencji krajów Unii Europejskiej. Od komplementariuszy bêdzie zale¿eæ, czy spó³ka bêdzie mia³a
29
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powszechne zastosowanie w praktyce. Nielojalne wzglêdem spó³ki dzia³ania komplementariusza, korzystne dla jego osoby, lecz kosztem interesu
akcjonariusza (który decyduje siê powierzyæ swoje pieni¹dze inwestorowi
aktywnemu do którego ma zaufanie), oznaczaj¹ utratê wiarygodnoœci
komplementariusza na rynku kapita³owym i tym samym sprowadzaj¹
w praktyce konstrukcjê spó³ki komandytowo-akcyjnej do tworu czysto
teoretycznego30.
Spó³ka komandytowo-akcyjna funkcjonuje od dawna – jak ju¿ wspomnia³em – w wielu systemach prawnych pañstw Unii Europejskiej, jednak
w praktyce i tam nie jest zbyt czêsto wykorzystywana ze wzglêdu na
skomplikowany charakter jej regulacji. Najliczniej wystêpuje we Francji
(240) i Niemczech (ponad 100). We W³oszech i Szwajcarii liczba tych
spó³ek wynosi 10, w Belgii zaœ poni¿ej 10. W Luksemburgu, w Danii,
Norwegii, i Hiszpanii nie wystêpuje ona wcale, zaœ co do pozosta³ych
krajów brak jest danych, ze wzglêdu na jej marginalne znaczenie31. W tej
formie prawnej dzia³aj¹ jednak tak znane firmy jak francuski Michelin,
w³oski Pirelli czy niemiecki Henkel32.
Przyk³ady korzystania ze spó³ki komandytowo-akcyjnej w innych
krajach œwiadcz¹ o jej u¿ytecznym charakterze organizacyjnoprawnym
dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, przekonuj¹ tak¿e, ¿e spó³ka
ta ma szansê byæ dostrze¿ona i wykorzystana w krajowym obrocie prawnym i gospodarczym, który – si³¹ rzeczy – musi coraz bardziej byæ zbli¿ony
do rozwi¹zañ organizacyjnych, spotykanych w krajach Unii Europejskiej.

4. Powstanie spó³ki komandytowo-akcyjnej
4.1. Za³o¿yciele spó³ki komandytowo-akcyjnej
Istot¹ spó³ki komandytowo-akcyjnej jako spó³ki osobowej jest wspó³dzia³anie minimum dwóch wspólników. I tak, co najmniej jeden ze
wspólników (komplementariusz) ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ osobist¹
wobec wierzycieli za zobowi¹zania spó³ki, a drugi zajmuje pozycjê akcjonariusza, który nie ponosi odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania spó³ki.
30

W. P y z i o ³, A. S z u m a ñ s k i, I. W e i s s, Prawo spó³ek, Kraków 2002, s. 219.
M. O r ³ o w s k a, P.M. W i ó r e k, Wady i zalety..., s. 422; A. K i d y b a, Handlowe
spó³ki..., s. 378.
32
O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., 23.
31
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Nie oznacza to jednak, ¿e omija go ryzyko ponoszenia odpowiedzialnoœci
z tytu³u wniesienia wk³adów.
Specyficzna sytuacja wystêpuje, gdy komplementariusz wnosi do spó³ki
wk³ad na kapita³ zak³adowy. W tym przypadku staje siê jednoczeœnie
akcjonariuszem, co nie zwalnia go od nieograniczonej odpowiedzialnoœci
za zobowi¹zania spó³ki. Nie mo¿e to jednak prowadziæ do wniosku o jej
jednopodmiotowej konstrukcji przy to¿samoœci personalnej komplementariusza i akcjonariusza. Model jurydyczny spó³ki dopuszcza to¿samoœæ,
ale musi byæ co najmniej dwóch wspólników o ró¿nym statusie i odmiennoœci podmiotowej33. Równie¿ ze wzglêdu na przynale¿noœæ spó³ki
komandytowo-akcyjnej do spó³ki osobowej nie jest dopuszczalne za³o¿enie jednoosobowej spó³ki komandytowo-akcyjnej. Takiego rozwi¹zania
nie przewiduj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy kodeksu spó³ek handlowych, podobnie jak nie mo¿e powstaæ spó³ka komandytowo-akcyjna „w organizacji”34.
W doktrynie M. Knaflewski zauwa¿a, ¿e istot¹ spó³ki osobowej jest
wspó³dzia³anie co najmniej dwóch osób. Definicja spó³ki jednoosobowej,
zamieszczona w art. 4 § 1 pkt 3, odnosi siê jedynie do spó³ek kapita³owych. Kodeks spó³ek handlowych nie zabrania jednak jednoosobowego
zak³adania spó³ki komandytowo-akcyjnej, brak równie¿ argumentów funkcjonalnych przeciw takiemu rozwi¹zaniu. Jednoosobowe za³o¿enie takiej
spó³ki mo¿e byæ celowe, w przypadku gdy przedsiêbiorca zamierza w przysz³oœci zbywaæ akcje, zaœ w chwili zak³adania spó³ki nie istnia³y po temu
odpowiednie warunki. W praktyce mo¿na oczywiœcie unikn¹æ ryzyka
odmowy wpisu przez s¹d, powierzaj¹c symboliczny pakiet akcji innej
osobie35. Na mo¿liwoœci istnienia jednoosobowych spó³ek komandytowoakcyjnych zwraca tak¿e uwagê A. Kidyba36.
Liczba komplementariuszy i akcjonariuszy jest dowolna, poniewa¿
kodeks spó³ek handlowych nie okreœla tu ¿adnej górnej granicy. W mo33

A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 3.
Szerzej zob. S. W ³ o d y k a, Problem osobowych spó³ek w organizacji, Rejent 2003,
nr 6, s. 262 i nast. wraz z podan¹ tam literatur¹; A. K i d y b a, Handlowe spó³ki..., s. 386
i nast.
35
M. K n a f l e w s k i, M. R u d n i c k i, Nowe prawo spó³ek, Gorzów Wielkopolski,
s. 139-140.
36
Zob. A. K i d y b a, Atypowe spó³ki osobowe. Uwagi de lege lata i de lege ferenda,
Kraków 2001, s. 86 i nast.
34
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delowym przyk³adzie spó³ki komandytowo-akcyjnej przewiduje siê niewielu komplementariuszy (gdy¿ w przeciwnym przypadku spó³ka sta³a
siê niesterowna), zaœ akcjonariuszy powinno byæ du¿o (gdy¿ w przeciwnym przypadku utworzenie spó³ki nie mia³oby sensu gospodarczego).
Wspólnikiem spó³ki komandytowo-akcyjnej mo¿e byæ zarówno osoba
fizyczna, jak i osoba prawna (np. spó³ka akcyjna, spó³ka z o.o.), a tak¿e
osobowe spó³ki handlowe (np. spó³ka jawna, spó³ka partnerska, spó³ka
komandytowa).
Mo¿liwoœæ tworzenia, miêdzy innymi, spó³ek komandytowo-akcyjnych z udzia³em osoby prawnej spó³ki akcyjnej, spó³ki z o. o. umo¿liwia
w prosty sposób ograniczenie odpowiedzialnoœci komplementariusza (osoby
fizycznej), zachowuj¹c jednoczeœnie jego kompetencje decyzyjne w spó³ce,
wystarczy, by osoby zamierzaj¹ce pe³niæ w spó³ce rolê komplementariuszy zawar³y ze sob¹ umowê spó³ki kapita³owej akcyjnej lub dogodnej
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. W ten sposób zachowuj¹
kompetencje komplementariuszy, a jednoczeœnie ich odpowiedzialnoœæ za
zobowi¹zania spó³ki komandytowo-akcyjnej jest ograniczona do wysokoœci maj¹tku osoby prawnej, która jest komplementariuszem w spó³ce.
Z uwagi na to, ¿e na komplementariuszu ci¹¿y osobisty obowi¹zek
prowadzenia spraw spó³ki i reprezentowania jej na zewn¹trz, osoba fizyczna, która ma wyst¹piæ w roli komplementariusza, powinna legitymowaæ siê pe³n¹ zdolnoœci¹ do czynnoœci prawnej. Nie dotyczy to akcjonariuszy, bowiem na nich nie spoczywa obowi¹zek prowadzenia spraw
spó³ki, co oznacza, ¿e akcjonariuszem mo¿e byæ tak¿e osoba fizyczna
nieposiadaj¹ca zdolnoœci do czynnoœci prawnej.
Osoba prawna uczestniczy w spó³ce komandytowo-akcyjnej jako
wspólnik za poœrednictwem swoich organów, równie¿ jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoœci prawnej, niebêd¹ca osob¹ prawn¹ (art.
331 k.c.)37, mo¿e uczestniczyæ w spó³ce za pomoc¹ swoich ustawowych
przedstawicieli.
W myœl art. 129 k.s.h., za³o¿ycielami s¹ osoby podpisuj¹ce statut
spó³ki komandytowo-akcyjnej38. Kodeks spó³ek handlowych przewiduje,
¿e statut powinny podpisaæ wszyscy komplementariusze, co w praktyce
37
A. K i d y b a, Spó³ka komandytowo-akcyjna w Niemczech i w projekcie prawa spó³ek
handlowych, PPH 2000, nr 1, s. 2 i nast.
38
Prawo handlowe..., red. A. Koch, J. Napiera³a, s. 262.
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mo¿e oczywiœcie oznaczaæ, ¿e bêdzie on podpisany przez zaledwie jedn¹
osobê (jednego komplementariusza), albowiem w kodeksie spó³ek handlowych nie wprowadzono, wzorem obcych systemów prawnych, zasad,
¿e statut spó³ki komandytowo-akcyjnej musi byæ podpisany przez wiêksz¹
iloœæ osób39. W roli za³o¿yciela spó³ki komandytowo-akcyjnej mog¹ wyst¹piæ
tak¿e akcjonariusze oraz osoby, które w ogóle nie s¹ wspólnikami spó³ki
komandytowo-akcyjnej40. Akcjonariusze natomiast mog¹, ale nie musz¹,
podpisaæ statut, który mo¿e byæ tak¿e podpisany przez pe³nomocnika,
z tym ¿e pe³nomocnictwo musi mieæ równie¿ formê aktu notarialnego41.
Jest o tym bli¿ej mowa w dalszej czêœci niniejszego rozdzia³u.
4.2. Utworzenie spó³ki komandytowo-akcyjnej
Przepisy kodeksu spó³ek handlowych przewiduj¹ zarówno pierwotne,
jak i pochodne tworzenie spó³ki. W pierwszym przypadku polega to na
utworzeniu od podstawy nowej spó³ki, w drugim natomiast mo¿e ona
powstaæ z przekszta³ceniem innego istniej¹cego ju¿ podmiotu42.
Tryb tworzenia spó³ki komandytowo-akcyjnej jest zbli¿ony do procedury zak³adania spó³ki akcyjnej, dlatego te¿ w tym zakresie stosuje siê
wymogi podobne jak w odniesieniu do tej spó³ki kapita³owej.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y uzgodniæ treœæ statutu (umowy), który
powinien byæ sporz¹dzony w formie aktu notarialnego. Niezachowanie
formy aktu notarialnego powoduje niewa¿noœæ dokonanej czynnoœci
prawnej, zgodnie z treœci¹ art. 73 § 3 k.c.
Oprócz statutu do powstania spó³ki koniecznie jest zawarcie umowy
za³o¿ycielskiej, czyli zgody na zawi¹zanie spó³ki i brzmienie statutu oraz
na objêcie akcji przez akcjonariusza, w tym akcjonariusza-komplementariusza, która powinna byæ wyra¿ona w jednym lub kilku aktach notarialnych
(art. 313 § 1 k.s.h.). S¹ to akta osób trzecich, a wiêc przysz³ych akcjonariuszy, zawieraj¹cych miêdzy innymi zgodê na zawi¹zanie spó³ki i na
objêcie akcji43. Obok oœwiadczeñ przysz³ych akcjonariuszy, zawieraj¹-

39

A. K i d y b a, Handlowe spó³ki..., s. 399.
A. S z u m a ñ s k i, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i, A. S z a j k o w s k i, A. S z u m a ñ s k i,
J. S z w a j a, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. 1, Warszawa 2001, s. 652.
41
Zob. A. K i d y b a, Prawo handlowe, s. 262.
42
T. B i e n i e k, Utworzenie spó³ki..., s. 15.
43
Tam¿e, s. 18.
40
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cych zgodê na zawi¹zanie spó³ki, brzmienie statutu i objêcie akcji, powinny zostaæ umieszczone tam informacje dotycz¹ce osób obejmuj¹cych
akcje, w tym liczby i rodzaje akcji objêtych przez ka¿d¹ z tych osób,
ich ceny emisyjne oraz terminy, w jakich zostan¹ op³acone. Nale¿y tak¿e
potwierdziæ dokonanie wyboru sk³adu pierwszej rady nadzorczej, jeœli
powo³anie tego organu znajduje oparcie w statucie lub gdy liczba akcjonariuszy przekroczyæ ma 25 osób44. W przypadku gdy na pokrycie kapita³u
spó³ki wniesione zostan¹ wk³ady niepieniê¿ne lub nast¹pi nabycie mienia,
a tak¿e zostanie dokonana zap³ata za us³ugi wykonane w tym czasie,
obowi¹zkiem za³o¿ycieli jest sporz¹dzenie pisemnego sprawozdania obejmuj¹cego okreœlenie przedmiotów aportów oraz liczby i rodzaju wydanych w zamian akcji, jak równie¿ podanie osób wnosz¹cych takie wk³ady
i metodê dokonania ich wyceny, okreœlenie nabytego mienia, wysokoœæ
i sposób zap³aty oraz wykaz osób zbywaj¹cych to mienie na rzecz spó³ki,
okreœlenie us³ug œwiadczonych przy powstaniu spó³ki, podanie osób œwiadcz¹cych te us³ugi oraz wysokoœæ wynagrodzenia przys³uguj¹cego w zamian45. Sprawozdanie wraz z dokumentacj¹ dotycz¹c¹ dokonywanych
czynnoœci podlega obowi¹zkowi badania przez bieg³ego rewidenta pod
wzglêdem jego prawdziwoœci i rzetelnoœci, a tak¿e pod wzglêdem obiektywnego oszacowania wartoœci aportów. Sprawozdanie winno byæ z³o¿one do badania przez bieg³ych rewidentów jeszcze przed sporz¹dzeniem
aktów o zawi¹zaniu spó³ki, bowiem zgodnie z art. 314 k.s.h. w aktach
tych ka¿dy z przysz³ych akcjonariuszy dodatkowo powinien oœwiadczyæ,
¿e zapozna³ siê z treœci¹ sprawozdania za³o¿ycieli i wydan¹ na jego
podstawie opini¹ bieg³ego46.
Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, ¿e umowa za³o¿ycielska reguluje wzajemne zobowi¹zania stron, ma doprowadziæ do powstania spó³ki komandytowo-akcyjnej oraz do realizacji jej statutowych zadañ.
Kolejnym etapem tworzenia spó³ki jest wniesienie przez akcjonariuszy
wk³adów na pokrycie ca³ego kapita³u zak³adowego, z uwzglêdnieniem art.
309 § 3 i § 4 k.s.h.
Zawi¹zanie spó³ki nastêpuje z chwil¹ objêcia wszystkich akcji przez
akcjonariuszy lub z chwil¹ objêcia takiej iloœci akcji, których ³¹czna wartoœæ
44
45
46

Tam¿e, s. 18.
Tam¿e, s. 18.
Tam¿e s. 18.
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nominalna jest równa nominalnej wysokoœci kapita³u zak³adowego,
wynosz¹cego 50 000 z³, oraz z³o¿enie przez komplementariuszy oœwiadczenia w formie aktu notarialnego o wysokoœci objêtych akcji. Przed
objêciem wszystkich akcji konieczne jest podpisanie statutu przez za³o¿ycieli.
Zdaniem T. Bieñka, znaczenia chwili „zawi¹zania” spó³ki komandytowo-akcyjnej nie nale¿y przeceniaæ. O ile bowiem moment ten dla spó³ek
kapita³owych oznacza powstanie „spó³ki w organizacji”, o tyle dla spó³ki
komandytowo-akcyjnej bêdzie zwi¹zany wy³¹cznie z istnieniem „uk³adu”
organizacyjno-obligacyjnego, którego podmioty zobowi¹zane s¹ wzglêdem siebie do podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do zarejestrowania
przewidzianej w akcie normatywnym struktury organizacyjnej. Za podejmowane dzia³ania podmioty te bêd¹ ponosiæ solidarn¹ odpowiedzialnoœæ
wobec osób trzecich (art. 134 § 2 k.s.h.). Moment „zawi¹zania” spó³ki
komandytowo-akcyjnej nabiera jednak¿e znaczenie przy próbie udzielania
odpowiedzi na pytanie o charakter prawny tej spó³ki, przed dokonaniem
wpisu jej do rejestru. Wydanie siê, ¿e kwestiê tê nale¿y rozpatrzyæ
w kontekœcie przepisów, jakie maj¹ zastosowanie do powstaj¹cej spó³ki47.
Koñcowym etapem jest dokonanie wpisu do rejestru s¹dowego, który
powoduje powstanie spó³ki komandytowo-akcyjnej. Oznacza to „narodzenie siê” nowego podmiotu prawa. Wpis ten ma charakter konstytutywnym i obligatoryjny48.
Obowi¹zek zg³oszenia spó³ki do rejestru spoczywa na komplementariuszach. Zg³oszenie dotycz¹ce spó³ki komandytowo-akcyjnej, podlegaj¹ce wpisowi do s¹du rejestrowego, powinno, zgodnie przepis art. 133
k.s.h., zawieraæ:
1) firmê, siedzibê i adres spó³ki,
2) przedmiot dzia³alnoœci spó³ki,
3) wysokoœæ kapita³u zak³adowego, liczbê i wartoœæ nominaln¹ akcji,
4) liczbê akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, je¿eli
statut je przewiduje,
5) wzmiankê, jaka czêœæ kapita³u zak³adowego zosta³a wp³acona przed
zarejestrowaniem,
47
48
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6) nazwiska i imiona albo firmy (nazwa) komplementariuszy oraz
okolicznoœci dotycz¹ce ograniczenia ich zdolnoœci do czynnoœci prawnych, je¿eli takie istniej¹,
7) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spó³ki
i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli
tylko niektórym spoœród siebie prowadzenie spraw spó³ki, zaznaczenie
tej okolicznoœci,
8) je¿eli przy zawi¹zaniu spó³ki akcjonariusze wnosz¹ wk³ady niepieniê¿ne, zaznaczenie tej okolicznoœci,
9) czas trwania spó³ki, je¿eli jest oznaczony.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ statut, akty notarialne o zawi¹zaniu i
objêciu akcji spó³ki, potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód
wp³aty na akcje. Ponadto powinno zostaæ przedstawione oœwiadczenie
podpisane przez wszystkich komplementariuszy, ¿e wymagane wk³ady
zosta³y wniesione zgodnie z postanowieniami statutu lub ¿e ich wniesienie
nast¹pi najpóŸniej w ci¹gu roku od rejestracji49.
Z istoty konstytutywnego charakteru wpisu mo¿na wyprowadziæ dwa
wnioski:
• po pierwsze, do utworzenia spó³ki komandytowo-akcyjnej nie wystarczy samo zg³oszenie spó³ki do rejestru, ale konieczny jest wpis tej
spó³ki,
• po drugie, wpis ten nie ma charakteru konwalidacyjnego, a wiêc nie
sanuje on nieprawid³owoœci pope³nionych przy zawarciu umowy spó³ki50.
Pochodne tworzenie spó³ki komandytowo-akcyjnej polega na przekszta³ceniu w ni¹ spó³ki jawnej, spó³ki partnerskiej, spó³ki komandytowej,
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, spó³ki akcyjnej i równie¿ spó³ki
komandytowo-akcyjnej.
Postêpowanie w sprawach przekszta³cenia reguluj¹ przepisy dzia³u III
k.s.h. Nie mo¿na natomiast ³¹czyæ spó³ek komandytowo-akcyjnych czy
spó³ek z ich udzia³em, tak aby powsta³a spó³ka komandytowo-akcyjna.
Po³¹czenie takiej spó³ki jest mo¿liwe tylko przez zawi¹zanie spó³ki kapita³owej51. Ten tryb tworzenia spó³ki komandytowo-akcyjnej znajduje siê
49

A. K i d y b a, Kodeks spó³ek handlowych. Objaœnienia, Kraków 2001, s. 201.
O. L i p i ñ s k a, Spó³ka..., s. 38.
51
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poza prowadzonymi rozwa¿aniami, obejmuje bowiem szereg kwestii
teoretycznojurydycznych, nie miesz¹cych siê w wyznaczonym obszarze
zainteresowania.
4.3. Statut spó³ki komandytowo-akcyjnej
Statut spó³ki komandytowo-akcyjnej powinien byæ sporz¹dzony w formie aktu notarialnego, bowiem niedochowanie ustawowego wymogu formy
czynnoœci prawnej spowoduje jej niewa¿noœæ. Konsekwencje takie wynikaj¹
m.in. z treœci art. 73 § 2 k.c.
Form¹ notarialn¹ jest ka¿dy dokument sporz¹dzony przez notariusza,
który przybiera postaæ pisma. Jedynym kryterium wyró¿niaj¹cym tê formê
jest to, ¿e czynnoœæ notarialn¹ sporz¹dza notariusz (b¹dŸ asesor notarialny) w postaci pisma52. Notariusz sporz¹dza akt notarialny obejmuj¹cy
rzeczywist¹ wolê stron, a nie wolê „domnieman¹” i w zwi¹zku z tym
nie mo¿e namawiaæ stron do tego, by czynnoœæ rozbijaæ na dwie czynnoœci i powiêkszaæ przez to op³aty. Nie mo¿e równie¿ narzucaæ stronom,
by siê zastosowa³y do tej „odmiennej woli”53. Do obowi¹zków notarialnych nie nale¿y tak¿e pe³nienie funkcji doradczej ani informacyjnej w kwestiach niedotycz¹cych bezpoœrednich skutków prawnych dokonywanej
czynnoœci54, choæ nie oznacza to, ¿e notariusz musi zachowywaæ siê
w sposób bierny, czyli dystansowaæ siê od wszelkich pytañ, jakie kieruj¹
do niego osoby obecne przy zawi¹zywaniu spó³ki komandytowo-akcyjnej. Co wiêcej, ma on obowi¹zek wyraŸnej reakcji w postaci odmowy
dokonania czynnoœci prawnej gdy – jego zdaniem – jest ona sprzeczna
z obowi¹zuj¹cym prawem (art. 81 pr. o not.). Oznacza to, ¿e notariusz
musi byæ do tej czynnoœci notarialnej, w postaci sporz¹dzenia aktu
notarialnego spó³ki komandytowo-akcyjnej, odpowiednio przygotowany
od strony merytorycznej i formalnej.
Statut – jak ju¿ wspomniano – podpisuj¹ wszyscy komplementariusze,
poniewa¿ ich nazwiska bêd¹ wymienione w firmie przysz³ej spó³ki i oni
bêd¹ ponosili pe³n¹ odpowiedzialnoœæ osobist¹, nieograniczon¹, solidarn¹
za zobowi¹zania spó³ki oraz odpowiedzialnoœæ subsydiarn¹. Nie wyklucza
52
K. Z a l e g a, B. Z a j ¹ c, Spó³ka..., s. 58, przypis 70; A. O l e s z k o, Z cywilnoprawnej problematyki czynnoœci notarialnych, Rejent 1991, nr 1, s. 14 i nast.
53
K. Z a l e g a, B. Z a j ¹ c, tam¿e, s. 58.
54
Tam¿e, s. 58.
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to równie¿ sytuacji podpisania statutu przez akcjonariuszy. Akcjonariusze
musz¹ siê jednak liczyæ z tym, ¿e dokonanie tej czynnoœci spowoduje
ich osobist¹ i solidarn¹ odpowiedzialnoœæ. W praktyce statut spó³ki komandytowo-akcyjnej mo¿e byæ podpisany przez jednego komplementariusza. Warto w zwi¹zku z tym przetoczyæ kilka uwag T. Bieñka, dotycz¹cych powy¿szej kwestii. Jego zdaniem, takie rozwi¹zanie mo¿e budziæ
zastrze¿enia, szczególnie wierzycieli powstaj¹cej spó³ki. Ma ono bowiem
donios³e konsekwencje w sferze odpowiedzialnoœci za zaci¹gniête zobowi¹zanie. Jak siê wydaje, przyjêcia mo¿liwoœci podpisania statutu przez
jednego komplementariusza bêd¹ dotyczyæ tak¿e oceny jego charakteru
prawnego, mianowicie: czy mamy do czynienia z wêz³em obligacyjnym,
aktem o wymiarze normatywnym, czy te¿ wy³¹cznie aktem o charakterze
organizacyjnym. Najbardziej przekonuj¹ce wydaje siê przyjêcie trzeciego
z proponowanych rozwi¹zañ, jakkolwiek w pewnych sytuacjach z treœci
statutu wynikaæ bêd¹ równie¿ zobowi¹zania. W sytuacji gdy w spó³ce
wystêpuje kilku komplementariuszy, zgodnie z art. 130 pkt 4 k.s.h., do
elementów przedmiotowo istotnych tego aktu nale¿y oznaczenie przedmiotu i wartoœci wk³adu wnoszonego przez ka¿dego z nich. Pomiêdzy
tymi wspólnikami powstanie wówczas wêze³ obligacyjny, którego treœci¹
bêdzie wniesienie oznaczonego wk³adu. O zobowi¹zaniu (a tam bardziej
o umowie) nie mo¿na jednak mówiæ w sytuacji, gdy w spó³ce istnieje
jeden komplementariusz. Brak jest bowiem podmiotu, wobec którego
komplementariusz ten na etapie tworzenia spó³ki bêdzie zobowi¹zany do
spe³nienia œwiadczenia.
W œwietle powy¿szych uwag mo¿na przyj¹æ jako zasadê, ¿e statut
spó³ki komandytowo-akcyjnej, tworzonej wed³ug k.s.h., bêdzie aktem
o charakterze organizacyjnym, ustalaj¹cym strukturê i regu³y funkcjonowania spó³ki. Nie wyklucza to istnienia w nim pewnych elementów obligacyjnych, choæ stopieñ ich wystêpowania z regu³y nie bêdzie przes¹dza³
sprawy charakteru prawnego statutu jako ca³oœci55.
Spó³ka komandytowo-akcyjna charakteryzuje siê szerok¹ autonomi¹
wspólników w kszta³towaniu treœci statutu, co zapewnia dostosowanie
zasady funkcjonowania spó³ki do jej dzia³alnoœci.

55
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Kodeks spó³ek handlowych okreœla tylko minimum postanowieñ statutu, których brak mo¿e spowodowaæ odmowê zarejestrowania spó³ki
przez s¹d, dlatego te¿ wymogi okreœlone w art. 130 k.s.h. nale¿y traktowaæ jako obligatoryjne (bezwarunkowe i warunkowe) statutu.
Postanowienia obligatoryjne bezwarunkowe zawiera art. 130 pkt 1,
2, 4, 5,7, 8 k.s.h., których nieuwzglêdnienie w treœci spowoduje odmowê
rejestracji spó³ki.
Struktura i charakter statutu spó³ki komandytowo-akcyjnej jest przedmiotem zainteresowania doktryny i literatury fachowej, nic w tym dziwnego, skoro stanowi istotny wymóg formalny, dziêki któremu powstaje
i funkcjonuje spó³ka komandytowo-akcyjna56.
Treœæ statutu spó³ki komandytowo-akcyjnej winna zawieraæ:
1) firmê i siedzibê spó³ki,
2) przedmiot dzia³alnoœci spó³ki,
3) czas trwania spó³ki, je¿eli jest oznaczony,
4) oznaczenie wk³adów wnoszonych przez ka¿dego komplementariusza oraz ich wartoœæ,
5) wysokoœæ kapita³u zak³adowego, sposób jego zebrania, wartoœæ
nominaln¹ akcji i ich liczbê, ze wskazaniem, czy akcje s¹ imienne, czy
na okaziciela,
6) liczbê akcji poszczególnych rodzajów i zwi¹zane z nimi uprawnienia, je¿eli maj¹ byæ wprowadzone akcje ró¿nych rodzajów,
7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich
siedziby, adresy lub adresy do dorêczeñ,
8) organizacjê walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeœli ustawa
lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.
Firma spó³ki komandytowo-akcyjnej stanowi jej nazwê, pod która
bêdzie ona wystêpowaæ w obrocie. Musi te¿ odpowiadaæ wymogom
normatywnym, jakie stawia kodeks cywilny57.
Siedzib¹ spó³ki jest miejscowoœæ, w której wykonywane jest prowadzenie spraw spó³ki przez komplementariuszy. Statut spó³ki mo¿e to

56
Zob. np. M. A s ³ a n o w i c z, Elementy konstrukcyjne osobowych spó³ek handlowych, PS 2001, nr 5; O. L i p i ñ s k a, Spó³ka...; Prawo handlowe..., red. A. Koch, J. Napiera³a, s. 262; A. K i d y b a, Handlowe spó³ki..., s. 399 i nast.
57
J. S z w a j a, Firma w kodeksie cywilnym, Prawo Spó³ek 2004, nr 1, s. 2 i nast.
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regulowaæ inaczej i okreœliæ, ¿e siedzib¹ jest miejsce zamieszkania jednego
lub kilku wspólników.
Spó³ka komandytowo-akcyjna mo¿e prowadziæ wszelk¹ dzia³alnoœæ,
która jest zgodna z prawem. W przypadku gdy spó³ka prowadzi kilka
przedsiêbiorstw, to ich cele nie mog¹ byæ sprzeczne z przedmiotem
dzia³alnoœci spó³ki, który powinien byæ okreœlony przez skonkretyzowanie
(czym bêdzie siê zajmowaæ) przynajmniej rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci58 . Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki powinien byæ okreœlony zgodnie
z wymogami Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci59.
Postanowienia obligatoryjne warunkowe zawiera art. 130 pkt 3, 6
k.s.h. Niewprowadzenie ich do statutu nie mo¿e spowodowaæ odmowy
rejestracji spó³ki, gdy¿ nie wymagaj¹ tego przepisy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce60.
Nale¿¹ do nich mianowicie postanowienia:
1) czas trwania spó³ki powinien byæ okreœlony w statucie tylko wtedy,
gdy zosta³ oznaczony. W przypadku gdy spó³ka jest tworzona na czas
nieoznaczony, nie wymaga siê zaznaczenia tego faktu w statucie.
2) jeœli za³o¿yciele chc¹ wydaæ akcje ró¿nych rodzajów, nale¿y ten
fakt odnotowaæ w statucie poprzez wyraŸnie okreœlenie liczby akcji, poszczególnych rodzajów i zwi¹zanych z nimi uprawnieñ. Brak takiego
postanowienia w statucie skutkowaæ bêdzie domniemaniem, ¿e wszystkie
akcje s¹ akcjami zwyk³ymi61.
Treœæ statutu mo¿e byæ równie¿ wzbogacona o postanowienia, które
zale¿¹ od za³o¿ycieli spó³ki. Szeroka autonomia statutowa umo¿liwia
komplementariuszom regulowanie pewnych zagadnieñ w sposób odmienny, ni¿ okreœlaj¹ to przepisy ustawy. Jeœli tego nie uczyni¹, to ex lege
znajd¹ zastosowanie przepisy ustawy62. Oznacza to, ¿e w statucie spó³ki
komandytowo-akcyjnej mog¹ byæ zamieszczone postanowienia dotycz¹ce przyk³adowo:
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1) kwestii wy³¹czania poszczególnych komplementariuszy od prowadzenia spraw spó³ki, jak równie¿ powierzanie tych kompetencji osobom
trzecim. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w tym przypadku autonomia statutowa jest ograniczona zakazem wynikaj¹cym z art. 38 § 1 k.s.h., który
stanowi, i¿ nie mo¿na powierzyæ spraw spó³ki (wy³¹cznie) osobom trzecim, z wy³¹czeniem (wszystkich) wspólników,
2) okreœlenia sposobu uczestnictwa w zyskach i stratach spó³ki (art.
147 § 1 k.s.h.),
3) okreœlenia mo¿liwoœci i sposobu przyjêcia do spó³ki nowego komplementariusza (art.136 § 1 k.s.h.),
4) trybu wydawania duplikatów akcji, œwiadectw tymczasowych lub
innych dokumentów przez spó³kê, które uleg³y zniszczeniu lub utracie
(art. 357 § 3 k.s.h.) itd.63

4.4. Firma spó³ki komandytowo-akcyjnej
Spó³ka komandytowo-akcyjna jako spó³ka osobowa prowadzi przedsiêbiorstwo pod w³asn¹ firm¹, uwzglêdniaj¹c przy tym obecne wymogi
normatywne64. Firma spó³ki stanowi jej nazwê, pod któr¹ spó³ka wystêpuje w obrocie i mo¿e byæ tworzona od nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy. Podlega ona zasadzie prawdziwoœci, wy³¹cznoœci, jednoœci, ci¹g³oœci i jawnoœci65.
Ze wzglêdu na osobisty charakter firmy, jej korpus powinien zawieraæ
nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spó³ka komandytowo-akcyjna” (art. 127 § 1 k.s.h.). Dodatek ten
wskazuje na formê prawn¹ spó³ki i nie mo¿e byæ skracany przy rejestracji.
Dopuszczalne jest natomiast u¿ywanie w obrocie skrótu „S.K.A”
(art. 127 § 2 k.s.h.). ¯adne inne skróty nie s¹ dopuszczalne. Nie ma natomiast przeszkód, aby w dodatkach wyst¹pi³y okreœlenia inne, np. rzeczowe. Dotyczy to w szczególnoœci przedmiotu przedsiêbiorstwa, miejsca wykonania dzia³alnoœci itp. Komplementariusze maj¹ wybór miêdzy
rozwi¹zaniem, w którym tylko jedno nazwisko komplementariusza bêdzie
63
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Zob. szerzej M. Z a ³ u c k i, Nowe uregulowanie firmy w prawie polskim (zagadnienia wybrane), Rejent 2004, nr 1, s. 81, wraz z polemik¹ P. Z a p o r o w s k i e g o, Spory
wokó³ nowego prawa firmowego, Rejent 2004, nr 5, s. 143 i nast.
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u¿yte w firmie albo te¿ u¿yje siê ich wiêcej, a nawet wszystkich66. W przypadku zamieszczenia jednego nazwiska wspólnika firma spó³ki zawiera
minimum informacji na temat komplementariuszy. Jeœli zostan¹ zamieszczone wszystkie nazwiska, informacja na temat wspólników bêdzie kompletna.
Jeœli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spó³ki komandytowo-akcyjnej powinna zawieraæ pe³ne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby
prawnej z dodatkiem oznaczenia: „spó³ka komandytowo-akcyjna”. Poza
tym nie wyklucza to zamieszczenia obok osób prawnych nazwiska
komplementariusza, który jest osob¹ fizyczn¹ (art. 127 § 3 k.s.h.), z tym
¿e nie mo¿e to byæ wy³¹cznie jego nazwisko67. Przy wieloœci osób prawnych jako komplementariuszy nale¿a³oby postulowaæ korzystanie z rozwi¹zania polegaj¹cego na wymienieniu tylko jednej pe³nej (nazwy) firmy,
bowiem umieszczenie wszystkich czyni³oby firmê spó³ki nieczyteln¹ i zbyt
rozbudowan¹68. Zdaniem A. Kidyby, nie wyklucza udzia³u w spó³ce
komandytowo-akcyjnej w charakterze komplementariusza innej handlowej spó³ki osobowej. Spó³ki te s¹ wyposa¿one w zdolnoœæ prawn¹ i zdolnoœæ do czynnoœci prawnej, a wiêc nie ma przeszkód, aby by³y one
wspólnikami69. Przyk³ady brzmienia firmy spó³ki komandytowo-akcyjnej
podaj¹ m.in. A. Koch, J. Napiera³a70.
Nazwisko albo firma akcjonariusza nie mo¿e byæ zamieszczone w firmie spó³ki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy akcjonariusza w firmie spó³ki, akcjonariusz odpowiada wobec osób trzecich, tak
jak komplementariusz (art. 127 § 4 k.s.h.). Nie dotyczy to sytuacji, w której
komplementariusz jest jednoczeœnie akcjonariuszem i jedynym komplementariuszem. W pozosta³ych przypadkach mo¿na przyj¹æ rozwi¹zanie,
w którym u¿yte bêd¹ nazwiska innych komplementariuszy. Firma stanowi
prawo podmiotowe o charakterze maj¹tkowym, chronionym nie tylko na
podstawie przepisów k.c., ale równie¿ na podstawie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji71.
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5. Maj¹tek spó³ki komandytowo-akcyjnej
5.1. Kapita³ zak³adowy spó³ki komandytowo-akcyjnej
Spó³ka komandytowo-akcyjna jako spó³ka osobowa prowadzi przedsiêbiorstwo pod w³asn¹ firm¹. Wynika z tego, ¿e spó³ka wykazuje odrêbn¹
od wspólników podmiotowoœæ prawn¹, posiada w³asny maj¹tek i odpowiada za w³asne zobowi¹zania jak d³u¿nik72. Maj¹tek ten stanowi wszelkie
mienie wniesione jako wk³ad lub nabyte w czasie jej istnienia (art. 28
k.s.h.).
Regulacja prawna maj¹tku spó³ki komandytowo-akcyjnej zawarta jest
w przepisach kodeksu spó³ek handlowych o spó³ce jawnej, na podstawie
przepisów odsy³aj¹cych z art. 126 § 1 pkt 1 oraz art. 103 przedmiotowej
ustawy.
O wyodrêbnieniu maj¹tku spó³ki stanowi treœæ art. 31 § 1 k.s.h., który
wprowadza subsydiarn¹ odpowiedzialnoœæ wspólników za zobowi¹zania
spó³ki. Przepis ten wskazuje, ¿e wierzyciel mo¿e prowadziæ egzekucjê
z maj¹tku wspólnika, w przypadku gdy egzekucja z maj¹tku spó³ki oka¿e
siê bezskuteczna. Wierzyciel mo¿e jednak wytoczyæ powództwo przeciwko komplementariuszowi, zanim egzekucja oka¿e siê bezskuteczna
(art. 31 § 2 k.s.h. w zw. z art. 103 i art. 126 § 1 k.s.h.).
Za odrêbnoœci¹ maj¹tku spó³ki przemawia równie¿ treœæ art. 36 § 1
i § 2 w zw. z art. 130 oraz 126 § 1 k.s.h., ustanawiaj¹ca zakaz prowadzenia egzekucji z maj¹tku spó³ki wierzycieli wspólników73. Zgodnie
z powy¿szym przepisem, w czasie trwania spó³ki wspólnik nie mo¿e
¿¹daæ od d³u¿nika zap³aty przypadaj¹cego na niego udzia³u w wierzytelnoœci spó³ki ani przedstawiæ do potr¹cenia wierzytelnoœæ spó³ki swojemu
wierzycielowi. D³u¿nik spó³ki nie mo¿e przedstawiæ spó³ce do potracenia
wierzytelnoœci, jaka mu s³u¿y wobec jednego ze wspólników74.
Przez kapita³ zak³adowy rozumie siê kwotê pieniê¿n¹ równ¹ sumie
wartoœci nominalnej akcji akcjonariuszy spó³ki, która jako pozycja rachunkowa umieszczona w bilansie spó³ki po stronie pasywów oznacza za72
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ci¹gniêcie w stosunku do akcjonariuszy zobowi¹zania spó³ki z tytu³u
wniesionych przez nich wk³adów75.
Do powstania spó³ki komandytowo-akcyjnej konieczne jest wniesienie
wk³adów na pokrycie ca³ego kapita³u zak³adowego, bêd¹cego z regu³y
pierwotnym maj¹tkiem spó³ki, z którego rozpoczyna ona prowadzenie
swojej dzia³alnoœci gospodarczej76.
Kapita³ zak³adowy spó³ki komandytowo-akcyjnej powinien wynosiæ
co najmniej 50 000 z³otych (art. 126 § 2 k.s.h.) i musi byæ kwotowo
okreœlony w statucie, ze wskazaniem sposobu jego zebrania, wartoœci
nominalnej akcji i ich liczby, z okreœleniem, czy s¹ imienne, czy na okaziciela
(art. 130 § 1 pkt 5 k.s.h.) oraz podaniem ich rodzaju i zwi¹zanych z nimi
uprawnieñ, jeœli maj¹ byæ wprowadzone akcje ró¿nych rodzajów. Wysokoœæ kapita³u zak³adowego w statucie mo¿e byæ okreœlona w wysokoœæ minimalnej, która nie mo¿e byæ jednak ni¿sza ni¿ okreœlona w art.
126 § 2 k.s.h., i maksymalnej kwocie kapita³u zak³adowego (tu nie przewiduje siê ograniczeñ). Realizacji objêcia kapita³u zak³adowego przy
wide³kowym jego okreœleniu dokonuj¹ komplementariusze maj¹cy prawo
prowadzenia spraw spó³ki77. Nominalna wartoœæ akcji wynosi 1 grosz,
co oznacza, ¿e nie mog¹ byæ obejmowane poni¿ej tej wartoœci. W przypadku gdy akcje s¹ obejmowane po cenie wy¿szej ni¿ 1 grosz, nadwy¿ka
powinna byæ wniesiona w ca³oœci przed zarejestrowaniem. Nadwy¿ka
agio przekazywana jest na kapita³ zapasowy, który stanowi sumê wartoœci
nominalnej akcji.
Do kapita³u zak³adowego spó³ki komandytowo-akcyjnej przewiduje
siê, w wyniku skorzystania z normy odsy³aj¹cej w art. 126 § 1 pkt 2
k.s.h., stosowanie przepisów dotycz¹cych spó³ki akcyjnej.
Zasad¹ jest, ¿e wk³ad na kapita³ zak³adowy powinien byæ wniesiony
przez akcjonariuszy, za który obejmuj¹ akcje. Obowi¹zek wnoszenia
wk³adów przez akcjonariusza stanowi cenê, za któr¹ bêdzie on korzysta³
z przywilejów ograniczonej odpowiedzialnoœci78. Jednak nie ma te¿ przeszkód, aby komplementariusze, którzy chc¹ byæ akcjonariuszami, wnosili
wk³ady na kapita³ zak³adowy.
75
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Zgodnie z art. 306 k.s.h., wymaga siê wniesienie przez akcjonariuszy
wk³adów na pokrycie ca³ego kapita³u zak³adowego. Ustawodawca jednak
w pewnych sytuacjach dopuszcza mo¿liwoœæ, aby akcje obejmowane za
wk³ady niepieniê¿ne (jeœli statut tak stanowi) mog³y byæ pokryte w ca³oœci
nie póŸniej ni¿ przed up³ywem roku po zarejestrowaniu spó³ki. Gdy
wnoszone s¹ wk³ady pieniê¿ne, mo¿liwe jest op³acenie przed zarejestrowaniem spó³ki co najmniej 1/4 ich wartoœæ nominalnej, natomiast gdy
akcje obejmowane s¹ wy³¹cznie za wk³ady niepieniê¿ne albo za wk³ady
niepieniê¿ne i pieniê¿ne, wówczas kapita³ zak³adowy musi byæ pokryty
przed zarejestrowaniem co najmniej w 12.500 z³ (art. 309 § 4 k.s.h.79).
Tak wiêc akcje spó³ki pierwszej i dalszych emisji obejmowane s¹ przez
akcjonariuszy, którzy zobowi¹zuj¹ siê wzglêdem spó³ki do wniesienia wk³adu
o wartoœci równej cenie emisyjnej akcji Ten sposób zebrania kapita³u
zak³adowego jest korzystniejszy dla jego akcjonariuszy przede wszystkim
ze wzglêdu na mo¿liwoœæ sukcesywnego wnoszenia wk³adów oraz pokrywania akcji aportami, które wnoszone s¹ faktycznie do spó³ki dopiero
po jej rejestracji80. Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e na spó³ce komandytowoakcyjnej ci¹¿y obowi¹zek wyst¹pienia do Komisji Papierów Wartoœciowych o zgodê na dopuszczanie akcji do publicznego obrotu, w przypadku
gdy obejmuj¹cych akcjê bêdzie wiêcej ni¿ 300 osób (art. 2 ust. 1 pr. publ.
obr.p.wart.).
Wk³adem pieniê¿nym jest suma pieniê¿na zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Wk³ad niepieniê¿ny mog¹ stanowiæ wszelkie
wartoœci maj¹tkowe, które nie s¹ wk³adami pieniê¿nymi, ale musz¹ spe³niæ
cechy zawarte w kryterium zdolnoœci aportowej81.
O ile akcjonariusze s¹ zobowi¹zani do wniesienia wk³adu na kapita³
zak³adowy, o tyle komplementariusz nie musi wnosiæ wk³adu, gdy¿ uczestniczy w spó³ce poprzez przyjêcie osobistej odpowiedzialnoœci. Jeœli chce
to uczyniæ, ma do wyboru dwie mo¿liwoœci: albo przez objêcie akcji, albo
poprzez wk³ad poza kapita³em akcyjnym82.
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Komplementariusz mo¿e wnieœæ wk³ad na kapita³ zak³adowy i otrzymaæ w zamian akcje spó³ki, staj¹c siê tym samym akcjonariuszem w spó³ce
komandytowo-akcyjnej. Zalet¹ wnoszenia przez komplementariusza
wk³adów na kapita³ zak³adowy jest mo¿liwoœæ zwiêkszenia ich wp³ywu
na dzia³alnoœæ spó³ki poprzez objêcie akcji i wykonywanie z nich praw
na walnym zgromadzeniu83, z tym ¿e komplementariusz bêd¹cy równoczeœnie akcjonariuszem nie mo¿e wykonywaæ prawa g³osu z objêtych
lub nabytych akcji przy podejmowaniu uchwa³ na walnym zgromadzeniu
w przedmiocie powo³ywania i odwo³ywania cz³onków rady nadzorczej.
Nie mo¿e on byæ równie¿ pe³nomocnikiem pozosta³ych akcjonariuszy na
walnym zgromadzeniu przy podejmowaniu takich uchwa³ (art. 142 § 4
k.s.h.). Nie zwalnia to jednak komplementariusza od nieograniczonej odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania spó³ki. Nadal bêdzie mia³ prawo do reprezentacji spó³ki oraz prawo i obowi¹zek prowadzenia jej spraw84. Zasady
wnoszenia takich wk³adów przez akcjonariusza, jak równie¿ przez komplementariusza, do spó³ki komandytowo-akcyjnej podlegaj¹ regulacji przepisów wnoszenia wk³adów w spó³ce akcyjnej. W zwi¹zku z powy¿szym,
zastosowanie mieæ bêdzie równie¿ art. 14 k.s.h. Oznacza to, ¿e w przypadku wnoszenia wk³adów niepieniê¿nych (aportów) na kapita³ zak³adowy przez akcjonariuszy, jak i przez komplementariuszy, musz¹ byæ spe³nione kryteria aportowe, tzn. ¿e nie mo¿e byæ przedmiotem wk³adu
œwiadczenie pracy czy us³ug (art. 14 § 1 k.s.h.).
Warto nadmieniæ, ¿e kapita³ zak³adowy stanowi sumê czystego maj¹tku, któr¹ spó³ka zobowi¹zuje siê w interesie wierzycieli utrzymaæ w ca³oœci i nie rozdzielaæ miêdzy wspólników. Pe³ni on funkcjê prawn¹, funkcjê
ekonomiczn¹ oraz funkcjê gwarancyjn¹85.
Funkcja prawna polega na tym, ¿e kapita³ ten, bêd¹c sum¹ ogó³u akcji
przeznaczonych dla akcjonariuszy w zamian za wk³ady, stanowi podstawê ich uczestnictwa w spó³ce, tj. wykonywania praw akcjonariusza zarówno maj¹tkowych, jak i korporacyjnych.
Funkcja ekonomiczna oznacza, ¿e wartoœæ kapita³u akcyjnego umo¿liwia spó³ce podjêcie przez ni¹ zamierzonej dzia³alnoœci gospodarczej do
83
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czasu uzyskania pierwszych wp³ywów. Kapita³ zak³adowy spó³ki mo¿e
stanowiæ zabezpieczenie w razie starania siê o uzyskanie kredytu.
Funkcja gwarancyjna stanowi pewien minimalny, sta³y fundusz potencjalnego zaspokojenia siê dla wierzycieli spó³ki86.
Kapita³ zak³adowy stanowi, ¿e ze swojej istoty fundusz udzia³owy
akcjonariuszy nie mo¿e byæ w trakcie funkcjonowania spó³ki uszczuplany
na ich rzecz, bowiem jedynym tytu³em prawnym do pobierania przez
akcjonariuszy wyp³at ze spó³ki, w ramach przys³uguj¹cego im prawa do
udzia³u w zysku spó³ki, jest wykazanie przez spó³kê w danym roku
obrachunkowym „czystego” zysku87.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e w literaturze oraz w orzecznictwie zwraca
siê uwagê na pewne cechy kapita³u zak³adowego, które odnosz¹ siê do
jego tworzenia oraz funkcjonowania88, a mianowicie:
1) jednolitoœæ kapita³u zak³adowego, która polega na tym, ¿e spó³ka
posiada tylko jeden kapita³ zak³adowy, z którego œrodki nie mog¹ byæ
przeznaczone na tworzenie w niej innych funduszy, np. kapita³u zapasowego, rezerwowanego czy funduszy celowych89,
2) wyra¿enie kapita³u zak³adowego w pieni¹dzu polskim, w myœl art.
126 k.s.h., który nakazuje okreœliæ wysokoœæ kapita³u w statucie spó³ki
komandytowo-akcyjnej w formie konkretnej kwoty (art. 126 § 2 k.s.h.),
3) jednoczesnoœæ gromadzenia kapita³u zak³adowego, która polega na
tym, ¿e kapita³ zak³adowy, obojêtnie czy przy jego tworzeniu, czy podwy¿szeniu, powinien w ca³oœci znaleŸæ siê w dyspozycji spó³ki przed jej
rejestracj¹ lub rejestracj¹ podwy¿szenia tego kapita³u, a wyj¹tki od niej
(w zale¿noœci od podzia³u wk³adu) polegaj¹ na tym, ¿e90:
a) akcjonariusz obejmuj¹cy akcje za wk³ady niepieniê¿ne ma rok do
zarejestrowania spó³ki i pokrycie w ca³oœci ich wartoœci (art. 309 § 3
w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.),
b) w przypadku gdy obejmuje akcje za wk³ady pieniê¿ne, to przed
rejestracj¹ musi byæ op³acona przynajmniej 1/4 czêœæ tego kapita³u (art.
309 § 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.),
86
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90
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c) je¿eli akcje obejmowane s¹ wy³¹cznie za wk³ady niepieniê¿ne albo
za wk³ady niepieniê¿ne i pieniê¿ne, wówczas kapita³ zak³adowy powinien
byæ pokryty przed zarejestrowaniem w co najmniej 1/4 jego wysokoœci,
okreœlonej w art. 308 § 1 k.s.h. (art. 309 § 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt
2 k.s.h.),
d) sta³oœæ kapita³u zak³adowego oznacza, ¿e jedynym tytu³em prawnym do pobierania przez akcjonariusza wyp³aty ze spó³ki w ramach przys³uguj¹cego im prawa do dywidendy jest wykazanie przez spó³kê w danym
roku obrachunkowym „czystego” zysku.
5.2. Udzia³y wspólnika w spó³ce komandytowo-akcyjnej
Z cz³onkostwem w spó³ce wi¹¿e siê pojêcie udzia³u wspólnika w spó³ce91. W spó³ce osobowej udzia³ nie stanowi czêœci nominalnej wniesionych wk³adów, bowiem ze wzglêdu na objêcie maj¹tku wspó³w³asnoœci¹
³¹czn¹ ma postaæ bezu³amkow¹ i nie jest miernikiem uczestniczenia przez
wspólników w zyskach i stratach spó³ki, jak równie¿ nie zale¿y od niego
liczba g³osów na walnym zgromadzeniu, a z istoty wspó³w³asnoœci ³¹cznej
wynika, ¿e sam udzia³ nie mo¿e byæ zbywalny w czasie trwania spó³ki,
zbywalne s¹ tylko zwi¹zane z nim prawa maj¹tkowe, przys³uguj¹ce
wspólnikowi z tytu³u nale¿enia do spó³ki92.
Inaczej jest natomiast definiowane pojêcie udzia³u w spó³ce kapita³owej. W tym przypadku udzia³ stanowi u³amkow¹ czêœæ kapita³u zak³adowego posiadaj¹c¹ swoj¹ wartoœæ, przyznawan¹ wspólnikowi proporcjonalnie do jego wniesionych wk³adów, od których zale¿y jego udzia³
w zyskach i stratach spó³ki. Równie¿ ca³okszta³t praw i obowi¹zków wspólnika przys³uguje mu i obci¹¿a go w zwi¹zku z uczestnictwem w spó³ce.
Od udzia³u zale¿y, jak¹ ma liczbê g³osów na zgromadzeniu wspólników,
poza tym udzia³y te co do zasady s¹ zbywalne.
Z uwagi na osobowo-kapita³owy charakter spó³ki najczêœciej udzia³y
wspólników rozpatruje siê osobno dla komplementariusza i akcjonariusza.
Dla akcjonariusza udzia³ w spó³ce stanowi procentowe uczestnictwo
w maj¹tku spó³ki, wyra¿one w akcjach, i podlega zbyciu, natomiast udzia³
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komplementariusza nale¿y traktowaæ jako ca³okszta³t praw i obowi¹zków
przys³uguj¹cych wspólnikom z tytu³u cz³onkostwa w spó³ce93.
Niezale¿nie jednak od elementów osobowych i kapita³owych spó³ki,
nale¿y stwierdziæ, ¿e udzia³ w spó³ce komandytowo-akcyjnej oznacza dla
wspólników prawo do czêœci zysku oraz obowi¹zek uczestniczenia
w stratach94.
Roczny zysk podlega podzia³owi w czêœciach przypadaj¹cych akcjonariuszom oraz komplementariuszom. Ka¿da z tych czêœci jest przedmiotem odrêbnych uchwa³ walnego zgromadzenia. W myœli art. 146 § 2
k.s.h., zgody wszystkich komplementariuszy wymaga siê pod rygorem
niewa¿noœci uchwa³y walnego zgromadzenia co do podzia³u zysku w czêœci przypadaj¹cej akcjonariuszom. Zgody wiêkszoœci komplementariuszy
wymagaj¹ uchwa³y walnego zgromadzenia zwi¹zane z podzia³em zysku
za rok obrotowy w czêœciach przypadaj¹cych komplementariuszom (art.
146 § 3 pkt 1 k.s.h.) oraz sposób pokrycia strat za ubieg³y rok obrotowy
(art. 146 § 3 pkt 2 k.s.h.). Komplementariusze oraz akcjonariusze uczestnicz¹ w zyskach spó³ki proporcjonalnie do wk³adów wniesionych do
spó³ki, chyba ¿e statut stanowi inaczej (art. 147 § 1 k.s.h.). Przepis art.
147 k.s.h. ustanawia zasadê proporcjonalnoœci udzia³u wspólników spó³ki
komandytowo-akcyjnej w zysku spó³ki w zale¿noœci od wniesionych
wk³adów. Nie jest to jednak zasada bezwzglêdna i nie mo¿e zostaæ95
zmieniona w statucie przez przyjêcie odmiennych regulacji w tej kwestii.
Stosownie do postanowieñ statutu, zysk wyp³acany komplementariuszowi, który prowadzi sprawy spó³ki za wynagrodzeniem, mo¿e uwzglêdniaæ
wartoœæ dokonanych z tego tytu³u wyp³at (pomniejszaj¹c jego wartoœæ)96.
Komplementariuszowi niepozbawionemu prawa prowadzenia spraw
spó³ki, który pobiera wynagrodzenie z tytu³ reprezentowania spó³ki i prowadzenia jej spraw, nie przys³uguje udzia³ w zysku spó³ki w czêœci odpowiadaj¹cej wk³adowi jego pracy do spó³ki (art. 147 § 2 k.s.h.).
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5.3. Wk³ad wspólnika do spó³ki komandytowo-akcyjnej
Obowi¹zek wnoszenia wk³adów do spó³ki komandytowo-akcyjnej maj¹
wszyscy wspólnicy. Wynika to z przepisu art. 3 k.s.h., który stanowi,
¿e wspólnicy albo akcjonariusze zobowi¹zuj¹ siê d¹¿yæ do osi¹gniêcia
wspólnego celu przez wniesienie wk³adu oraz, jeœli umowa lub statut tak
stanowi, przez wspó³dzia³anie w inny okreœlony sposób. Obowi¹zek ten
jest istotnym sk³adnikiem czynnoœci prawnej, a nie tylko jedn¹ z mo¿liwych postaci wspó³dzia³ania stron97.
Ze wzglêdu na mieszany charakter spó³ki komandytowo-akcyjnej ustawodawca zak³ada stosowanie przepisów regulacyjnych nie tylko spó³kê
komandytowo-akcyjn¹, ale równie¿ przepisów dotycz¹cych spó³ki akcyjnej oraz spó³ki jawnej. Zgodnie z przepisami zawartym w art. 126 § 1
pkt 1 i 2 k.s.h., w zakresie wk³adów wnoszonych przez akcjonariusza
obowi¹zuj¹ przepisy o spó³ce akcyjnej, natomiast w zakresie wk³adów
wnoszonych do spó³ki przez komplementariusza, z wy³¹czaniem wk³adów na pokrycie kapita³u zak³adowego, stosujemy odpowiednio przepisy
o spó³ce jawnej, gdzie zastosowanie znajdzie art. 48 § 2 k.s.h. w zw.
art. 103 k.s.h., stanowi¹cy, ¿e wk³ad wspólnika mo¿e polegaæ na przeniesieniu lub obci¹¿eniu w³asnoœci rzeczy lub innych praw, a tak¿e na
dokonaniu innych œwiadczeñ na rzecz spó³ki.
Komplementariusz mo¿e wnieœæ swoje wk³ady na kapita³ zak³adowy
lub inne fundusze (art. 130 k.s.h.), tworz¹c kapita³ udzia³owy. Kapita³
udzia³owy jest pojêciem szerszym od kapita³u zak³adowego, poniewa¿
obejmuje równie¿ fundusze powsta³e z wk³adów wszystkich wspólników.
Na tle tej normy pojawia siê pytanie o charakter funduszy tworzonych
z wk³adów komplementariusza oraz o zastosowanie ich pokrywania w tego
rodzaju wk³adzie98. W zakresie wk³adów na kapita³ zak³adowy musz¹ byæ
spe³nione wymogi dotycz¹ce przepisów spó³ki akcyjnej (art. 14 k.s.h.),
natomiast w zakresie wk³adów na fundusz mo¿e byæ œwiadczenie pracy,
us³ugi na rzecz spó³ki oraz wynagrodzenie za us³ugi œwiadczone przy jej
powstaniu, czyli wk³ady niepieniê¿ne, które nie posiadaj¹ zdolnoœæ aportowej. Tak wiêc wk³adem komplementariusza mo¿e byæ jednakowo praca,
us³ugi, papiery wartoœciowe, prawo w³asnoœci rzeczy ruchomej i nieruchomej, prawa w³asnoœci intelektualnej, ustanowienie na rzecz spó³ki prawa
97
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u¿ytkowania lub najmu rzeczy. Wartoœæ wk³adu komplementariuszy, jak
i kapita³ zak³adowy, bêd¹ stanowiæ w tym przypadku œrodki w³asne spó³ki99.
Wk³ady komplementariusza wymagaj¹ dok³adnego okreœlenia co do
wartoœci i rodzaju w statucie, a tak¿e powinny wskazaæ z imienia i nazwiska
osob¹ wnosz¹c¹ wk³ady niepieniê¿ne.
Wk³ady niepieniê¿ne poza kapita³em zak³adowym nie podlegaj¹ obowi¹zkom sprawozdawczym za³o¿ycieli, okreœlonym w art. 311 k.s.h.,
a co za tym idzie – wy³¹czone s¹ spod kontroli bieg³ych rewidentów (art.
312 k.s.h.)100. Brak jest równie¿ przepisów, czy wk³ad komplementariusza
podlega wycenie bieg³ych, czy te¿ wystarczaj¹ce jest w tym przypadku
oszacowanie wartoœci wk³adu przez samych wspólników101.
Kodeks spó³ek handlowych pozostawia komplementariuszom swobodê, jeœli idzie o okreœlenie wartoœci wnoszonych przez nich wk³adów.
Stanowi to w zasadzie domenê autonomii statutowej, co oznacza, ¿e
wysokoœæ wk³adów wnoszona przez ka¿dego komplementariusza jest
spraw¹ wewnêtrzn¹ spó³ki, natomiast pozostali wspólnicy akceptuj¹
deklarowan¹ przez komplementariusza wartoœæ wnoszonego wk³adu przez
podpisanie statutu albo wyra¿enie zgody na jego brzmienie102.
Komplementariusz mo¿e wnosiæ dobrowolne wk³ady na kapita³ zak³adowy, staj¹c siê jednoczeœnie akcjonariuszem, albo wnosiæ wk³ady poza
kapita³em zak³adowym na fundusze (art. 132 § 1 k.s.h.).
Wniesienie wk³adu do spó³ki jest podstawowym obowi¹zkiem akcjonariusza wzglêdem spó³ki103. Zobowi¹zanie to uzasadnia uzyskanie przez
akcjonariusza praw w spó³ce, tj. praw maj¹tkowych i korporacyjnych104.
Obowi¹zek wniesienia wk³adu do spó³ki powstaje z chwila objêcia akcji,
a jego wykonanie okreœlone jest mianem pokrycia akcji105.
Wnoszenie wk³adów przez akcjonariusza na rzecz spó³ki komandytowo-akcyjnej podlega przepisom spó³ki akcyjnej, w szczególnoœci dotycz¹cych kapita³u zak³adowego oraz wk³adów akcjonariusza na akcje.
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Wk³ady do spó³ki akcjonariusza mog¹ byæ pieniê¿ne lub niepieniê¿ne
(aporty). Przy wk³adach pieniê¿nych obowi¹zuje zasada wniesienia pe³nego wk³adu na akcje, który powinien zostaæ roz³o¿ony równomiernie
na wszystkie akcje poprzez wp³atê na rachunek spó³ki, prowadzony przez
bank w Rzeczypospolitej (art. 329 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2
k.s.h.)106. Termin i wysokoœæ wp³at na akcje powinien okreœliæ statut lub
walne zgromadzenie (art. 330 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
Niezale¿nie od tego, powinno byæ og³oszone dwukrotnie wezwanie o dokonania wp³at na akcje (art. 330 § 2 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2
k.s.h.). Zamiast og³oszeñ mog¹ zostaæ wys³ane wezwania listem poleconym, przy czym pierwsze powinno byæ dokonane na miesi¹c, a drugie
nie póŸniej ni¿ na dwa tygodnie przed terminem (art. 330 § oraz § 4 w zw.
z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Akcjonariusz, który nie dokona wp³at w terminie,
nara¿ony zostaje na sankcje w postaci zap³aty odsetek ustawowych za
opóŸnienie lub odszkodowania, chyba ¿e statut stanowi inaczej (art. 330
§ 5 k.s.h. w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Jeœli akcjonariusz w terminie
miesi¹ca po up³ywie terminu p³atnoœci nie uiœci zaleg³ej wp³aty, odsetek
odszkodowania lub innych p³atnoœci przewidzianych przez statut, mo¿e
byæ bez uprzedniego wezwania pozbawiony swoich praw udzia³owych
przez uniewa¿nienie dokumentów akcji lub œwiadectw tymczasowych,
o czym spó³ka powinna uprzedziæ w og³oszeniach o wp³atach lub w pismach wys³anych listem poleconym (art. 331 § 1 k.s.h. w zw. z art. 126
§ 1 pkt 2 k.s.h.).
Wk³ady niepieniê¿nie wnoszone na kapita³ zak³adowy podlegaj¹ wycenie ich wartoœci. Nale¿¹ do nich prawo rzeczowe, prawo obligacyjne
oraz prawo zakresu wynalazczoœci, tj. patent czy prawo patentowe przy
wynalazku, œwiadectwo ochronne lub prawo do tego œwiadectwa przy
wzorze u¿ytkowym, licencja do korzystania z wynalazku lub wzoru
u¿ytkowego, know-how, znak towarowy oraz maj¹tkowe prawo autorskie107.
Wielkoœæ wk³adów powinna odpowiadaæ zadeklarowanej przez wspólników ³¹cznej wartoœci ekonomicznej, która ma zostaæ przekazana spó³ce
poprzez wniesienie wk³adów dla pokrycia objêtych akcji108.
106
107
108

Tam¿e, s. 97.
Tam¿e.
T. B i e n i e k, Utworzenie spó³ki..., s. 20.

83

Jerzy Jacyszyn

W przypadku wnoszenia wk³adów niepieniê¿nych za³o¿yciele przed
wpisem spó³ki do rejestru zobowi¹zani siê do sporz¹dzenia, zgodnie z art.
311 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., pisemnego sprawozdania, które
powinno m.in. zawieraæ:
1) przedmiot wk³adów niepieniê¿nych oraz rodzaj wydawanych
w zamian za nie akcji i innych tytu³ów uczestnictwa w dochodach lub
w podziale maj¹tku spó³ki,
2) wykaz osób, które wnosz¹ wk³ady niepieniê¿ne,
3) zastosowan¹ metodê wyceny wk³adów.
Poza tym w sprawozdaniu nale¿y umotywowaæ zamierzone transakcje, w tym tak¿e objêcie akcji za wk³ady niepieniê¿ne oraz do³¹czyæ odpowiednie dokumenty w oryginalnych lub urzêdowo poœwiadczonych
odpisach (art. 311 § 2 k.s.h. zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Jeœli
przedmiotem wk³adu jest przedsiêbiorstwo, sprawozdanie za³o¿ycieli
powinno zawieraæ sprawozdanie finansowe dotycz¹ce tego przedsiêbiorstwa za okres ostatnich dwóch lat obrotowych. W przypadku gdy przedsiêbiorstwo prowadzono przez okres krótszy ni¿ dwa lata, sprawozdanie
finansowe powinno obejmowaæ ca³y okres dzia³alnoœci (art. 311 § 3
w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
Sprawozdanie to nale¿y poddaæ badaniu jednego albo kilku bieg³ych
rewidentów w zakresie jego prawid³owoœci i rzetelnoœci, jak równie¿
celem wydania opinii, czy wartoœæ wk³adów niepieniê¿nych odpowiada
co najmniej wartoœci nominalnej obejmowanych za nie akcji b¹dŸ wy¿szej
cenie emisyjnej akcji (art. 312 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
Bieg³ego rewidenta wyznacza s¹d rejestrowy w³aœciwy ze wzgl¹d na
siedzibê spó³ki (art. 312 § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Na jego
¿¹danie za³o¿yciele powinni przed³o¿yæ na piœmie dodatkowe wyjaœnienia
lub dokumenty (art. 312 § 3 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Szczegó³owa opina sporz¹dzana w dwóch egzemplarzach i wraz ze sprawozdaniem za³o¿ycieli przekazywana jest do s¹du rejestrowego, który jeden
egzemplarz przez siebie poœwiadczony wydaje za³o¿ycielom (art. 312 § 5
w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Wynagrodzenie dla bieg³ego rewidenta
okreœla s¹d rejestrowy i zatwierdza rachunek jego wydatków (art. 312
§ 6 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.), a pokrywaj¹ je za³o¿yciele spó³ki.
Wzmianka o z³o¿eniu opinii przez bieg³ego rewidenta w s¹dzie rejestrowym powinna byæ og³oszona przez spó³kê przed dniem jej rejestracji (art.
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312 § 7 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Je¿eli wyst¹pi¹ rozbie¿noœci
miêdzy za³o¿ycielami a bieg³ym rewidentem, spór rozstrzyga s¹d rejestrowy na wniosek za³o¿ycieli. Postanowienie s¹du wydane w wyniku rozpatrzenia wniosku jest ostateczne. S¹d rejestrowy mo¿e wyznaczyæ nowego
bieg³ego rewidenta, je¿eli uzna to za stosowne (art. 312 § 8 w zw. z art.
126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
Akcje obejmowane za wk³ady niepieniê¿ne powinny zostaæ imiennymi
a¿ do dnia zatwierdzenia przez najbli¿sze zwyczajne walne zgromadzenie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nast¹pi³o pokrycie tych akcji i w ci¹gu tego okresu nie mog¹ byæ one zbyte ani zastawione
(art. 336 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.). Mechanizm wydawania
akcji za wk³ady niepieniê¿ne ma charakter zabezpieczaj¹cy dla przysz³ych
ewentualnych roszczeñ o odszkodowanie z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zañ wniesienia wk³adów niepieniê¿nych109.
Roszczeniom tym s³u¿y pierwszeñstwo zaspokojenia przed innymi wierzytelnoœciami nieuprzywilejowanymi (art. 336 § 2 w zw. z art. 126 § 1
pkt 2 k.s.h.). Powy¿szych ograniczeñ nie stosuje siê do akcji obejmowanych w razie podwy¿szenia kapita³u w spó³kach publicznych oraz
wydawanych w przypadku ³¹czenia, podzia³u i przekszta³cenia spó³ek (art.
336 § 3 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
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